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CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANII CONG HOA xA IIQI CHtTJ NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Trdo—Hnh phüc 

S& 12 /CNBT-TCHC mthpháHáchIMinh, ngày28thig5nn2O2O 
Ye vic cong bô thông tin vic ban hành 
Quy chê bO phiêu din ti:r cüa Cong ty 

KInh giri: 

1. Ten Cong ty 

2. Trii s& chinh 

3. Din thoti 

4. Fax 

- Uy ban Chirng khoán NI-ia nrnc; 
- Sâ Giao djch Chng khoán Ha Ni. 

CONG TY CO PHAN CAP NTJOC BEN THANH 
(Ma chfrng khoán: BTW) 

194 Pasteur, Phu?ng 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

(08)38297147-38272990 

(08) 38 229 778 

5. Ngtrô'i thirc hin cong b thông tin: 
- Ho và ten : NGUYEN THANH PHUC — Giám dc Cong ty 

- Dja chi : 611/57E Din Biên Phil, Phuing 1, Qun 3, TP. H Chi Minh. 

- Diên thoti 

+Didng :0913926614 

+Ccquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong b: 
El 24h El 72h 0 Yêu cu [I Bt thix?ing 0 Dnh k' 

7. Ni dung thông tin cong bô: 
Can cir Nghj djnh sé, 71/2017/ND-CP ngày 06/6/20 17 cüa ChInh phü hrnng dn v 

quãn trj cong ty áp dyng dôi vói cong ty di chüng; Thông tu' so 155/2015/TT-BTC ngày 
06/10/20 15 cUa B Tài chinh huó'ng dan cong bô thông tin trên thj trithng chi'rng khoán Co 
hiu 1rc thi hành PTx ngày 01/01/20 16, 

Thuc hiên Nghi quyêt Dai hôi cô dOng thucing niên närn 2020 duoc Dai hôi cô 
dông thông qua ngày 28/5/2020, Cong ty Co phân Cap nuàc Ben Thành cong bô thông tin 
vic ban hành Quy chê bô phiêu din ti'r cüa Cong ty Co phân Cap nixc Ben Thành. 

8. Thông tin nay a duçc cong b trên trang thông tin din t1r cüa Cong ty C ph.n Cp 
nuórc Ben Thành vào ngày 28/5/2020 ti dung dn: www.capnuocbenthanh.com  (vao 
Mic "Di hi cô dong thung niên näm 2020"). 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong bé trên dày là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhirn truàc pháp lust ye ni dung các thông tin dà cong bô. 

* BInh kern: Biên bàn, Nghj quyt Di bi c dong thuOng niên näm 2020. 

No'i nhân: 
-Nhutrên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám doe Cong ty; 
- Kê toán tnró'ng Cong ty; 
- Lu'u: VT, TC-HC. 





CONG TY CO PHAN CAP NISOC BEN ThANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BiI HQI BONG CC) BONG Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

ThànhphoH3 ChIMinh, ngày28tháng5nám2020 

NGH! QUYET 
B31 HQI cO BONG TH1JNG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 

Can cir: 

- Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Diu i th chirc và hot dng cUa Cong ty C phn Cp nisOc Bn Thành; 

- NOi dung và kt qua cuc hop thu&ng niên 2020 cüa Di hi dng c dong 
Cong ty Co phân Cap nirâc Ben Thành, 

QUYET NGH! 

Biu 1. Thông qua Báo cáo cüa Hi dng quãn trj v cong tác quãn trj Cong ty näm 
2019 (theo tài lieu dInh kern,), vâi các chi tiêu chU yéu nhu sau: 

1B992s 

STT Clutieu 
Bonvi 

tJIih 

Thi 
hiên 

2018 

KêtquãSXKD 
- 

nam 2019 
Tyle%thuv '.' 

K 
i 

U. 

ThUV 
• 

Sovói 

khoach 
-. nam 

2019 

th 

2018 

2 

: ' 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

1 Sán1uongnumuasi Triêum3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sàn1uongnuliêuthu Triêum3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu bmn hang và 
cgcãpdchvii 

TIDngdó:Doanhthu1i&1nu 

Tiiu 
dông 

455556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

4 T1thicthuduongni % 98,53 100 98,86 - - 

5 T' 1 h dan duoc cp nu5c 
sch 

% 100 100 100 - - 

6 T' Iê nu th.t thoat bInh quan 
näm 

% 30,44 27 26,02 - - 
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SiT ChItICU 
Donvi 

tinli 

Th 
hiên 
nam 
2018 

KetquaSXKD 
nam2019 Ty1e/othuluen 

K 
i. i J_1U4t&I 

Th'w 
IIL1A 

Sovói 

khoath 
pfl 

2019 

SOVOI 
thuv 

näni 
2018 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

7 Tngmücduti.rxâydiingco TIiU 
dông 

70.845 

8.502 

32.153 

114.091 49.844 

5.515 

16.851 

6.866 

5.417 

43,69 70,36 

-Phñnmng1ut5i; 4.971 

54.012 

28.875 

18.424 

110,94 

31,20 

23,78 

29,40 

64,87 

52,41 

84,70 

144,88 

-Citnngcp; 

-Cãitthayth; 8.106 

3.739 -Süathtangmiic; 

-Chngthtthátnu; 15.017 5.609 13.969 249,05 93,02 

-Muasmcosyvtcht 3.328 2200 1.226 55,73 36,84 

8 Lçinhunfruthu Tiiu 
dông 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ct %1mnh 
giá 

10 10 12 - - 

Biêu 2.  Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v vic thm djnh tInh hInh san xut 
kinh doanh näm 2019 cUa Cong ty (theo tài liçu dInh kern). 

Diu 3.  Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2019 dä kim toán và Báo cáo cüa kim 
toán dôc lap ('theo tài lieu dInh kern,). 

Diu 4. Thông qua vic trIch 1p các qu5 và chia c tfrc tir 1çi nhun sau thu näm 
2019 "theo t& trInh dInh kèrn). Cu the, các chi tiêu trIch 1p qu5 và chia cô 
tic 11am 2019 nhu sau: 

1.  Quirpht1rin 16.532.084.446 dông, 

2.  Qu5khenthiiông 4.225.000.000dông, 

3.  QthngnguOiquñn1công1y 388.800.000 dông, 

4.  Chiactütchocdong 

(12% mnh gia) 

11.232.000.000 dng, 

Cong 32.377.884.446 d1ng 

Diêu 5. 

chim t' 1: 51,06% 

chim t 1: 13,05 % 

chimtfl: 1,20% 

chMmt1:34,69% 

100 % 

1. Thông qua Dinh huâng phát trin và K hotch san xut kinh doanh näm 
2020 (theo tài lieu dInh kèin) vâi rnt so chi tiêu kê hotch kinh doanh 
chü yêu nhi.r sau: 

Nghj quyé't DHCD thitông niên nãm 2020 - Cong ty Cphin Côp nzthc Bén Thành (BTW) 2 



Cacchilieuchuycu Donvi 
lmh 

Thutbiên 
nam 2019 

Khoath 
nam 2020 

T1tãng 
tni6ngnäm 
2020 sovol 

näm 2019 (%) 
U 

(1) (2) (3) (4)=(3y(2) 

1 1ungnutmuasi Tiium3  54258 53,092 97,9 

2San1uonnuti.êuthii Triêum3  40,188 40,350100,4 

3 Tng doanh thu bin hang và cung dip 
dchvii 

Tiiu 
dng 

468.650 522219 111,4 

Tmgdó:Doanhthu1innfr Triu 464.549 517.919 111,5 

-........................................................................ g--............................— —.................... 
4 T1ththuduongni&i % 98,86 100 - 

5 T'1ehôdânsCrdungnutsach % 100 100 - 

6 tilát 26,02 4 .- 

7 Lçinhunthfrthu Tiiu 
dng 

39.704 40.000 100,7 

8 C lüt %Jfr11i  12 DirkiM 12 - 

* K hotch du tx xay dirng co bàn 11am 2020 nhi.r sau: 

Sø 
N A guonvon 

Quymô 
dUIW 
(net 

ong) 

Tlingv&i 
dutir 
(tiu 
dong) 

Kêhochnm2020 

Khoi1umg 
(met 

ong)  

Giatiikhi 
tiiti 

d&g) 

Giátiigjãi 
ngân(Uiu TI 

1 VnkinhdoanhCôngty 20.977 139.404 16.857 109.335 99.909 

2 VnduavàochiphIsânxut 6.188 26.350 6.188 26.350 24.018 

3 C&vtch.t . - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168254 23.045 138.185 126.427 

j .1I 
2. Dai  hi dong cô dông üy quyên cho Hi dông quail trj xem xét diêu chinh1..f 
các chi tiêu san xuât kinh doanh chü yeu và các giài pháp cho phü hçp vâi' 
tInh hInh thirc tê trong nàm 2020. 

Diu 6. Thông qua vic 1ira ch9n dan vj kim toán cho Báo cáo tài chInh näm 2020 
(theo t& trinh dInh kern). 

Diu 7.  Thông qua mirc thU lao Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ngithi phii trách 
quãn trjl Thi.r k HDQT näm 2020 (theo t& trInh dInh kern), cii the nhu sau: 

- Thành viên HDQT 5.000.000 dng/nguii/tháng. 

- Thành viên BKS 3.000.000 dng/nguii/thang. 

- Nguii phii trách quãn trj/Thu k HDQT: 3.000.000 dngIngixi/tháng. 

- Rieng ChU tjch HDQT, Truâng BKS do dam nhn cong tác chuyên trách 
nên không nhan thU lao. 

Nghi quyt DHCD thithng niên nãm 2020 — COng y C phn COp nwác Bn Thành (BTW) 3 



Biu 8.  Thông qua vic b sung, sira di Diu 1 Cong ty theo ni dung d nghj t?i 
T trInh s 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cUa Hi dông quán trj 
(dInh kern tài lieu,). 

Biu 9. Thông qua vic b sung, sira di Quy ch quãn trj Cong ty theo ni dung d 
nghj ti T? trinh sO 05/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dong 
quãn trj ('dInh kern tài 1iu,). 

Biu 10.  Thông qua vic ban hành Quy ch bö phiu din tü ccia Cong ty theo ni 
dung dê nghj tai Th trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngáy 11/5/2020 cüa Hi 
dOng quán trj ('dInh kèn2 tài iiu). 

Biu 11.  Thông qua vic rnin nhim chic danh Thành viên Ban kiêrn soát cüa ông 
Nguyen Xuân TrInh ('theo t& trinh dInh kern,). 

Biu 12.  Thông qua vic bu bô sung ha Thach Drnmg Kim An lam thãnh viên Ban 
kiêm soát nhim k' 2017 —2022. 

Biu 13.  Nghj quyt nay dã du9c Dui hOi  dng c dông thông qua và có hiu 1irc k 
tü ngay k. Giao Hi dong quãn trj Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thãnh 
tO chrc triên khai thirc hin Ngh quyét cüa Dti hôi. 

TM. BA! HQI1  ro . 9 ONG THI1NG NIEN 2020 
C I1W I: I NG QUAN Tifi c, •, .• 

COPHAN 

* cAp LICC 

\. BEN flANH 

HÔ 

Phni Thj Thanh Van 

Nghj quy6t DHCD thithng niên nám 2020 — Cong Cp/in Ccfp nithc Bn Thành (BTW) 4 



cO PHAN CAP NIfOC BEN THANH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CÔ4GT HOrnONGCOBONG Bôclãp-Ttrdo-Hanh phüc 
COPHAN 

CAP NUCC 

THANH 

.3 tP.HôC BIEN BAN 
BI HQI CO BONG THIJ'NG NIEN 2020 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

Horn nay, ttr lüc 8 gi 19 phüt ngày 28 tháng 5 näm 2020, tti Hi trumg Khách 
sn Thàng Lqi, so 14 Vö Van Tan, Phung 6, Quan 3, TP. Ho Chi Minh, cuc hp thuing 
niên ciia Di hi dông cô dong (DHDCD) Cong ty Co phân Cap nuóc Ben Thành &rc 
tiên hành voi nii dung chinh nhu sau: 

I. KHAI MAC CUQC HOP: 

1. Phn nghi thfrc khai mc: Gdm có tuyên b lj do, gió'i thiçu dii bieu. 

2. Thông qua so lu'qng Va danh sách nhân st Ban thâm tra tir cách Co 

dông: 

Ong Huinh Dfrc Thành thay rnt Ban T chirc Dti hi trInh bay và diêu khin 
Dai hi thông qua so krçmg va danh sách nhân sir Ban thâm tra tu each cO dong. 

Vâi 100% s phiu chAp thun, Dti hi dä thông qua nhân sir Ban thAm tra tu 
cách cô dông gOm 06 thành viên nhu sau: 

1. Ong Nguyn Muon - Phó Giárn d&, Tru&ng ban 

2. Ong Nguyn Hftu Cuonng - K toán trwing, Thành viên 

3. Ba Vii Thanh Thão - PhO Trtthng phông TC-HC, Thành viên 

4. Ong Phan Thanh Hung - T tru&ng T CNTT, P. K5 thut, Thành viên 

5. Ong BUi Minh Ng9c - Nhân viên T CNTT, P. K thut, Thành viên 

6. Ba Nguyn Phan Dung - Chuyên viên P. KT-TC, Thành viên 

3. Báo cáo thAm tra tir cách c dông tham dr BHBCB nàm 2020: 

Ong Nguyn Muoni — Trung ban ThArn tra tu each c dông báo cáo kêt qua 
thâm tra tu each cô dông tham d? Thu hi, vâi tOng so cô dong tham dir và iiy quyên 
tham di,r tInh tâi thoni diem 8 gi& 19 phñt là 105 cô dông, tong so cô phân cUa CO dOng 
tham dir là 6.561.510 cô phân, chiêm 70,10% tong so CO phân ciia CO dOng duçc m?ñ 
tham dir. 

Ban ThAm tra tix each c dông tuyên b DHDCD thu&ng niên näm 2020 dii diu 
kin dê tiên hành theo quy djnh ciia pháp luat. 

4. Thông qua Th 1 lam vic và biu quyt ti Bi hi: ('theo tài lieu dmnh 
kern). 

Ong Hu5'nh Dirc Thành thay mitt  Ban T chiic Di hi trinh bay và diu khin 
Dai hOi thông qua Th l lam vic vã biêu quy& tti Dai  hi. 

Vài 100% s phiu chAp thuitn, Dai  hi dã thông qua Th l lam vic và biu 
quyét tti Dui hi. 

Biên bàn DHCD thu&ng nien nám 2020 — Cong ty C'á phn C4p nithc BIn Thành (BTW) 
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5. Thông qua s6 hrçrng vã danh sách nhân s Chü tQa ctoàn: 

Ong HuSinh  Dtrc Thành thay mitt Ban T chirc Dti hi trInh bay và diu khin 
Dti hOi  thông qua so lucmg và danh sách nhân sir Chü tot doàn. 

Vâi 100% s phiu chp thun, Di hi cia thông qua nhân sir ChU t9a doàn 
gm 02 thành viên nhu sau: 

- Ba Phm Thj Thanh Van - ChU tjch HDQT 

- Ong Nguyn Thành Phüc - Thành viên HDQT, Giám d6c Cong ty 

6. Thông qua s6 hrçrng và danh sách nhân sr Thir k doàn và Ban kiêm 
phiêu: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dti hOi  thông qua s hrçmg va 
danh sách nhân sir Thu k3 doàn và Ban kiêm phiêu. 

- Vâi s phiu chip thun là 100%: Dti hi d thông qua danh sách Thu k 
doàn gôm 02 thành viên. 

- VOi s phiu chp thun là 100%: Dai  hi cia thông qua danh sách Ban kim 
phiêu gôm 06 thành viên. 

II. NO! DUNG DiI HO!: 

1. Thông qua Chtrong trInh Di hi: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay và diu khin Dti hi thông qua Chung 
trinh Dai  hi. 

Vâi 100% s phiu chip thun, toàn th Dai  hi cia thông qua Chucing trInh Di 
hôi (theo tài liçu dInh kern). 

2. Báo cáo cüa Hi d1ng quãn trj v cong tác quãn trj COng ty nàm 2019: 

Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay Báo cáo cüa Hi dng quàn trj v cong tác 
quân trj Cong ty nàm 2019 (theo tài lieu dInh kern), vâi các chi tiêu chU yêu nhu sau: 

CIitiêu Bony! 
tlflh 

ThlR 
hin 
nail 
2018 

Két qua SXKD 
nãm 2019 T'1ê%thuhin 

K 
hoich 

Thi 

SOVm 
k 

hoch 
näm 
2019 

Sovói 
thur 
hiên 
näm 
2018 

srr 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

San1ungnu5cmuasi Trium3  57,52 55,082 54,258 98,50 94,33 

2 Sànlugnu5ctiêuthu T1ium3  39,871 40,100 40,188 100,22 100,80 

3 T&ig doanh thu ban hang và 
cth1gcpdjchvu 

TIDng do: Doanh thu tiM 
nu5c 

Triu 
&ng 

455.556 458.830 468.650 102,14 102,87 

452.408 453.130 464.549 102,52 102,68 

Biên ban DHCD thzt&ng nien nãm 2020 — Cong ty Cphcn C'p nzthc Bn Thành (BTW,) 
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C1uU Donvi 
tinh 

Thur 
iiien 
nam 

KtquãSXKD 
nam2019 

.. ... 
Ty1e%thu1uen 

Kê 
hoach .; hien 

SOVOI 

hoach 
nam 
2019 

SOVói 

hiên 
nam 
2018 

srr 

1 2 3 4=3,2 5=3/1 

4 T'1êthutthuduongnien % 98,53 100 98,86 - - 

5 Tr lê h dn '.kc cp nu5c 
s?ch 

% 100 100 100 - - 

6 T' 1 nu5 thAt thoát bInh 
quännäm 

% 30,44 27 26,02 - - 

7 Tng müc du tu xáy dmg 
cbàii 

TriêU 
&ing 

70.845 114.091 

4.971 

54.012 

28.875 

49.844 

5.515 

16.851 

6.866 

43,69 70,36 

64,87 

52,41 

84,70 

-Phnmng1u5i; 

-CitaonngcAp; 

-Câitothayth; 

8.502 

32.153 

110,94 

31,20 

23,78 8.106 

-SüachOa&igmiic; 3.739 

3328 

15.0175.60913.969 

18.424 

2.200 

5.417 29,40 

249,0593,02 

144,88 

36,84 

-Ch&thAtthoátnu5c; 

1.226 -Muassivtchk 55,73 

8 Lçñnhunthu Triu 
dng 

27.034 27.500 39.704 144,38 146,87 

9 Ctiic %/mnh 
gia 

10 10 12 - - 

3. Báo cáo cüa Ban Kim soát v vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh nàm 2019 cüa Cong ty: 

Ba Nguyn Thj Thu Hi.rng — Trirmg Ban kim soát trInh bay Báo cáo cüa Ban 
kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh doanh näm 2019 cüa Cong ty 
(theo báo cáo dInh kern). 

4. Báo cáo tài chmnh nàm 2019 cia kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm loan dc 
lop: 

Ong Nguyn Httu Cung — K toán truYng Cong ty trInh bay Báo cáo tài chInh 
nám 2019 cia kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán doe lap (theo tài lieu dYnh kèrn,). 

Biên bàn DHCD thu'ông niên nám 2020 — Cong ty Ca phan COp nwO'c Bn Thành (BTW) 
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5. Vê vic trich 1p  các qu và chia c tIre tfr iQi  nhun sau thu näm 2019: 

Ong Nguyn Thành PhIrc trinh bay T?i trInh v vic trIch ltp các qu5 và chia c 
tire tir lqi nhun sau thuê näm 2019 (theo tài liçu dInh kern). Cu the, các chi tiêu trIch 
lQtp qu5 va chia cô tiirc näm 2019 nhu sau: 

chimtfl: 51,06% 

chim t5' 1: 13,05 % 

chimtS'1: 1,20% 

chimt'1: 34,69% 

100 % 

6. Báo cáo djnh hu*ng phát trin và Kê hoich san xut kinh doanh nàm 
2020: 

Ong Nguyn Thành PhIrc trInh bay Báo cáo djnh huOng phát trin và K hotch 
san xut kinh doanh näm 2020 ('theo tài lieu dInh kern,); dông thai dê nghj Dai  hi dông 
c dông iry quyn cho Hi dông quãn trj xem xét diêu chinh cae chi tiêu san xuât kinh 
doanh chU yeu và các giãi pháp cho phir hqp vài tInh hinh thirc tê trong näm 2020. 

Các chi tiêu chit yu trong Báo cáo djnh huâng phát trin và k hotch san xut 
kinh doanh näm 2020 nhi,r sau: 

So , ., .,. , Cac chi lieu chu yeu Doni 
tmh 

Thubiên 
nam 2019 

Kêhoach 
nam 2020 

Ttrmg 
tnnngnãm 
2020 so vol 

näm 2019 (%) 
TT 

(1) (2) (3) (4)=(3(2) 

1 Sán1ut)iignutmuasi Tiium3  54,258 53,092 97,9 

3 

2S1gntiêuthii TIiUm 40J88 40,350 

522219 

 100,4 

111,4 Tngdoanhthubénhàngvàcungcp 
dchvçt 

Tiiu 
dông 

468.650 

Tmngdó:DoanhthutiMnu5c TIiU 
dông 

464.549 517.919 111,5 

4 T'1thcthuduongniên % 98,86 100 - 

5 T1hddinigni.n5csach % 100 100 - 

6 % 26,02 24 - 

7 Içinhui5cthu TriêU 
dong 

39.704 40.000 100,7 

8 C c %/mnh 
gia 

12 DIr kin 12 - 

Biên ban DHCD t/nthng niên nãm 2020 — Cong ty Ci phdn Cdp ntthc BIn Thành (BTW) 
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1.  Quiituphát1rin 16.532.084.446 dng, 

2.  Qu5khenthuóng 4.225.000.000 dông, 

3.  Qthngngiquin1côngty 388.800.000dMg, 

4.  ChiacMIrechocdong 

(12%mihgiá) 

11.232.000.000 dng, 

Cong 32.377.884.446 dng 



* K hoach du tu xây dirng cc ban näm 2020 nhu sau: 

SO A 

Quyiñô 
daUhr 

Tngvn 
thutir 

Khochnãm2020 

G' 
luong (tiiêii ngãn (ttiu 

1 VnkinhdoanhCangty 20.977 139A04 16.857 109335 99.909 

2 Von dua vão eli phI san 
th 

6.188 26350 6.188 26.350 24.018 

3 Cosivtcht - 2.500 - 2.500 2.500 

27.165 168.254 23.045 138.185 126.427 

7. V vic lira chon do'n vi kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2020: 

Ba Nguyon Thj Thu Huang — truâng Ban kim soát trInh bay Th trInh v vic 
lira chn dan vj kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2020 (theo tài liçu dInh kern). 

8. Ye mfrc thu lao Hi d1ng quãn trj, Ban kiêm soát, Ngirôi phu trách quãn 
trV Thir k HDQT nãm 2020: 

Ong Nguyn Thành Ph'ic trInh bay T?i trInh v mirc thu lao Hi dMg quãn trj, 
Ban kiêm soát, Nguài phii trách quãn tn! Thu k HDQT näm 2020 (theo Ta trInh dInh 
kern). 

9. V vic süa di, b sung Diéu 1 Cong ty: 

Ong Hu'nh Due Thãnh trmnh bay d nghj si:ra dOi, bO sung Diu l Cong ty theo 
ni dung dê ngh tti Ti trInh so 04/TTr-CNBT-HDQT ngày 11/5/2020 cüa Hi dong 
quán trj (theo tài liçu dInh kern). 

10. V vic sfra dOi, bO sung Quy ch quãn trj Cong ty: 

Ong Hu'nh Dirc Thành trinh bay d nghj si:ra dOi, hO sung Quy ch quân trj 
Cong ty theo ni dung dé nghj ti T?i trinh so 05/TTr-CNBT-HDQT ngãy 11/5/2020 
cüa Hi dong quãn trj (theo tài lieu dInh kern). 

11. Ye vic ban hành Quy ch bó phiêu din tfr cüa Cong ty: 

Ong HuS"nh  fXrc Thành trinh bay d nghj ban hành Quy ch bO phiu din tir 
cüa Cong ty theo nOi  dung dê nghj ti Th trInh so 06/TTr-CNBT-HDQT ngay 
11/5/2020 cüa Hi dong quán trj (theo tài liçu dInh kern). 

12. V vic min nhim và bâu bO sung thành viên Ban kim soát: 

Ba Phm Thj Thanh Van trInh bay Th trInh v vic mion nhim ch.'rc danh 
thành viên Ban kiêm soát cüa ông Nguyen Xuân Trmnh v& bâu ho sung thãnh viên Ban 
kiêm soát (theo T& trinh dInh kern). 

Biên ban DHCD thzràng niên nám 2020 — Cong ty Ciphn C4p nzthc Bn Thành (BTW) 
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13. Dii hi thão 1un: 

Dti hi không Co kin. 

14. Cp nht báo cáo thiin tra tn cácli c dông truóc khi biu quyt: 

Ong Nguyn Mi.thi — Truâng ban Thm tra tu cách c dông báo cáo cp nht 
kt qua thm tra tir each c dông tham dir trrnYc khi biêu quyêt vài tong so cô dong 
tham diz va uy quyên tham du tinh trn thcn diem 10 gb' 00 phut la 151 cô dông, tong 
so cô phân cüa cô dong tham dr là 6.960.716 cô phân, chiêm 74,37% tong so cô phân 
eüa tat cá cô dong duçic mi tham dir. 

15. Ong Pham Hông Thng — Trtrö'ng Ban kiêm phiu trInh bay mt si mu 
khi biêu quyêt các ni dung dirçrc trInh bay ti Di hi. 

16. Cong b kt qua biu quyt các ni dung du'çrc trInh bay ti Diii hi 
(bang The biêu quyêt): 

Ong Phtm Hng Thing — Tnràng ban kim phiu cong b két qua biu quyt 
các ni dung dixçc trInh bay ti Dti hi. 

- Vài 99,91% t6ng s c phn cUa tht cã c dông tham dir Dai  hi dng , Dti 
hOi dà thông qua Báo cáo cUa Hi dông quán trj ye cong tác quán trj Cong ty näm 
2019. 

- Vài 99,91% tng s c phn cUa tht Ca c dOng tham dir Dti hi ding , Dai 
hOi dä thông qua Báo cáo cüa Ban kiêm soát ye vic thâm djnh tInh hInh san xuât kinh 
doanh näm 2019. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa tht cã c dông tham dir Dai  hi ding , Dti 
hi dã thông qua Báo cáo tài chInh nàm 2019 dã kiêm toán và Báo cáo cüa kiêm toán 
dOc lip. 

- Vâi 99,91% tng s c phn cüa tht cà c dông tham dir Dti hi ding , Dii 
hi dà thông qua vic trIch 1p các qu và chia cô tirc ti'r lçii thun sau thuê näm 2019. 

- Vài 99,91% tang s c phn cüa tht Ca c dông tharn dir D?i  hi dng , Dti 
hi dà thông qua Djnh hiràng phát triên và Kê hoach san xuât kinh doanh näm 2020; 
dong thai üy quyên cho Hi dông quàn trj xem xét diêu chinh các chi tiêu san xuât 
kinh doanh chü yeu và cac giãi pháp cho phü hçip vâi tInh hInh thirc tê trong nãm 
2020. 

- Vâi 99,78% tng s c phn cüa tht cá c dông tham d? Diii hi dng , Dii 
hi dã thông qua vic 1ra ch9n &in vj kiêm toán Báo cáo tài chInh nàm 2020. 

- VOi 99,81% tng s c phn cüa tht Ca C dông tham dir fMi hi dng , Dti 
hOi da thông qua mirc thu lao Hi dông quan trj, Ban kiêm soát, Ngui phi trách quãn 
trjl Thu k HDQT näm 2020. 

- Vài 99,91% thng s6 ci ph&n cUa t&t cã cêi dông tham dr Di hi dng , Dui 
hi dà thông qua vic bô sung, süa dôi Diêu 1 Cong ty. 

- Vâi 99,91% tng s6 c phAn cUa tht cá c dông tham d%r Di hOi  dng , Di 
hi dä thông qua vic bô sung, süa dôi Quy ché quán trj Cong ty. 

Biên ban DHCD thithng nien nám 2020 — Cong co phdn ccfp nzthc Bn Thành (BTW) 
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- Vâi 99,85% tong s c phân cüa tat cà cô dông tham dir Dti hi &ng , Dti 
hôi dã thông qua vic ban hành Quy chê ho phiêu din ti'r cüa Cong ty. 

- Vâi 99,85% tëng s c phn cüa tht cã c dông tham dir Dai  hi dông ', Dui 
hOi cIa thông qua vic mien nhim chirc danh thành vién Ban kiêm soát cUa ông 
Nguyen Xuân TrInh và bâu bô sung thành viên Ban kiêm soát. 

17. V vic ban b sung thành viên Ban kim soát nhim k 2017 — 2022: 

17.1 Thông qua Quy ch tham gia ct cfr, frng cfr thành viên Ban kiém soát: 

Ong Nguyn Thành Phüc trInh bay Quy ch tham gia ct ci'r, irng c'r thành viên 
Ban kiëm soát Cong ty Co phân Cap nixâc Ben Thành nhim k' 2017 - 2022 (Quy chê 
dInh kern). 

V6i 100% s phiu chAp thun, toãn th Di hi cIa thông qua Quy ch tham gia 
dê cr, 1rng ctr thành viên Ban kiêm soát. 

17.2 Thông qua Th I bu b sung 01 thành viên Ban kiêm soát: 

Ong Phtm Hng ThAng — Tnrâng ban kim phiu (bu cü) trInh bay Th l bu 
bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim k5' 2017 —2022 (The lç  dInh kern). 

Vri 100% s6 phiu chAp thun, toàn th Dti hi cIa thông qua Th 1 bu b 
sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim kr 2017 — 2022. 

17.3 Thông qua danh sách frng cfr viên Ban kim soát: 

Ba Phm Thj Thanh Van trInh bay và diu khin Dti hi thông qua danh sách 
ing ci'r viên Ban kiêm soát. 

V6i 100% s phiu chAp thuan, Di hi cIa thông qua danh sách d lrng u 
thành viên Ban kiêm soát thim k' 2017 — 2022 gôm 01 11ng cr viên là bà Thtch 
Dmng Kim An — T 1 dê dtt 53,15% lyon diêu l. 

17.4 Thông qua vic bu b sung bà Thich Dirong Kim An lam thành viên 
Ban kiêm soát nhim k 2017 — 2022: 

Ba Ph?m Thj Thanh Van trinh bay và diu khin Dti hi thông qua vic bu b 
sung bà Thtch Duang Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 - 2022. 

Do danh sách irng ci'r viên Ban kim soát chi CO 01 lrng ci'r viên, trong khi s 
luçmg thành viên bj khuyêt, can bâu bô sung cüng là 01 ngtrôi. VI vy, Di hi cIa thrc 
hin bau bô sung thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022 bang Phiêu biêu 
quyêt thay cho phiêu bau theo The 1 bâu bô sung 01 thành viên Ban kiêm soát nhim 
kS' 2017-2022 cIa duçic Dui hi dong cô dông thông qua. 

Vri 100% s phiu chAp thun, Di hi cIa thông qua vic bu b sung bà 
Thch Dirnng Kim An lam thành viên Ban kiêm soát nhim k' 2017 — 2022. 

18. Thông qua Biên ban và Nghi quyt cuc h9p thuOng niên 2020 cila Diii 
hi dông cô doug: 

18.1 Ba Phtm Thj Thanh Van trInh bay Nghj quyt Dui hi dông Co dong 
thu?mg niên 2020. 

Vi 100% s phiu chAp thun, toàn th Dti hi cI thông qua Nghj quyêt cuc 
h9p thung nien näm 2020 cüa Dti hi dông cô dông. 

Biên bàn DHCD thzthng niên nàm 2020 — Cong ' C phdn C'p nithc Bn Thành (BTW) 
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18.2 Ong Luu ChI Quc thay mitt Thu k ctoàn trInh bay Biên bàn cuc h9p Dii 
hi dông cô dông thu?ing niên 2020. 

Vii 100% s6 phiu chp thun, toàn th Dai  hi d thông qua Biên bàn cuc 
hçp Thu hi dong cô dông thisng niên 2020. 

Dui hii k& thüc Inc ii gi 25 phüt cüng ngày.I. 

TM. THu KY DOAN TM. CHU TOA DOAN  

THu KY HDQT CHU T!CH  HDQT/CHU TQA Di?J  HQI 

Liru ChI Quc Pham Thj thanh Van 
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